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Ik ben Mario en ik wil mijn fans 
alvast even bedanken. Want zij 
hebben ervoor gezorgd dat mijn 
spellen nog steeds bovenaan staan *| 
in de lijst van de meest populaire 
videospellen ter wereld! En daar 
ben ik reuze trots op! 

IN DIT 
NUMMER... 
★ Alles over de Nintendo en de daarbij be¬ 

horende accessoires. 
★ Zo worden spelcassettes gemaakt 

(pagina 11). 
★ De grote Nintendo Najaarswedstrijd 

(pagina 15). 
★ Alles over de Game Boy, speelplezier in zak¬ 

formaat (pagina 19). 
★ Een leuke Game Boy prijsvraag (pagina 22). 
★ Wat je moet weten over Club Nintendo en 

watje daarvan kunt verwachten (pagina 24). 
★ De complete collectie draagbare LCD-spellen 

(pagina 27). 
★ Plus nog veel, veel meer, inclusief beschrijvin¬ 

gen van alle spellen voor je Nintendo en je 
Game Boy! 

EEN TIJDSCHRIFT VOOR JOU 

SPELCODES: WEL ZO MAKKELIJK! 
Wij maken het je makkelijk. Om in 
één oogopslag te kunnen zien om 
wat voor soort spel het gaat hebben 
wij bij elke in deze Fun Kids vermelde 
cassette een code gezet. Deze code 
bestaat uit een spelsoor^code (2 letters), 
gevolgd door eeneen spelerscode 
(1 cijfer), dan een een speelcode (1 letter) 
en een bewaarcode (1 letter). 

De spelerscode geeft het 
aantal spelers aan: 
1=1 speler 
2 = 2 spelers 
4 = 4 spelers. 

De spelsoortcode geeft 
het type spel aan: 
AK = AKTIESPEL 
AV = AVONTUUR 
SI = SIMULATIESPEL 
IN = INTELLIGENTIESPEL 
SP = SPORTSPEL 
SH = SPEELHALSPEL 
Z = ZAPPERSPEL. 

De speelcode (alleen bij 2 of 4 spelers) geeft aan of de spelers 
om de beurt of gelijktijdig tegen elkaar of tegen de computer 
spelen: A = Afzonderlijk = om de beurt. 

S = Simultaan = gelijktijdig. 

De bewaarcode geeft aan of de score tussentijds bewaard 
kan worden en zo ja, op welke manier dat dan gebeurt: 
P = via een Paswoord (wachtwoord), dat de speler(s) zelf in 

moet(en) voeren. 
B = via een Batterij. De cassette "onthoudt" zelf de score. 

VOORBEELD: 
AK/2 SB SPEL WORDT VIA BATTERIJ E”7.V 

SPELERS SPELEN GELIJKTIJDIG 
2 SPELERS 

- AKTIESPEL 

Of je nu een Nintendo of een Game 
Boy hebt of niet, dit blad komt je 
altijd goed van pas! Want hierin vind je 
een overzicht van de meeste video¬ 
spellen en alle accessoires voor 
deze computers die er 
op dit moment te koop zijn. 
Maar ook informatie over bij¬ 
voorbeeld de electronische 
LCD-spellen! 
Kortom, WORLD OF 
NINTENDO zit boordevol 
cadeau-ideeën. Voor je 
verjaardag. Voor de feest¬ 
dagen. Of voor zo maar 
tussendoor. 

LEUKE PRIJZEN OM TE WINNEN 
In deze uitgave zijn wedstrijden op¬ 
genomen waaraan je zeker moet 
meedoen. Want daarmee zijn tal 
van leuke prijzen te winnen! Soms 
moetje daarvoor heel goed in dit blad 
‘zoeken. 

EN ER KOMT NOG MEER! 
Regelmatig brengt Nintendo nieuwe 
videospellen met steeds weer nieuwe 
mogelijkheden (onder meer voor 
vier spelers). Je moet er dan ook niet 
van opkijken, als je straks in de winkel 
spellen ziet die nog niet in deze 
toch al behoorlijk dikke WORLD OF 
NINTENDO beschreven staan. 

GAME BOY: Bij spelcassettes voor de Game Boy tref je de let- 
tercode VL aan. Dat betekent, dat het betreffende videospel 
met z'n tweeën via de Video Link kabel gespeeld kan worden. 

Heb je al een Nintendo of een Game 
Boy, dan kan je daarover regelmatig 
op de hoogte worden gehouden via 
ons Club Nintendo Magazine. 
En van Club Nintendo mag je, als je 
daareenmaal lid van bent (watje niets 
kost!), nog veel meer verwachten! 

Ook daarover lees je alles 
op de pagina's 25 en 26 

van dit blad. 



Nintendo/ NOW YÜU’RE PLAYING WITH POWER 

HET SPEL KAN BEGINNEN 
Adembenemende avonturen waar je 

soms dagenlang mee bezig bent, 
razendsnelle actie, spelsituaties 
waarbij je omrolt van het 
lachen, spellen die je zelf kunt 
programmeren en sport van top¬ 

klasse... bij Nintendo vind je 
het allemaal! Doe de cassette in je 
Control Deck of je Game Boy , 
zet 'm aan en druk 
op de startknop 

SPEELPLEZIER 
ZONDER WEERGA 

Een op de acht Neder¬ 
landse gezinnen met kinderen 

heeft nu een Nintendo. Logisch, 
want alleen Nintendo biedt zoveel 
spellen en accessoires... stuk voor 
stuk van topkwaliteit en gemaakt 

om het spelen met de Nintendo 
nog spannender te maken. 



NINTENDO VIDEO- 
SPELCOMPUTERS... 
HUN TIJD VER VOORUIT 
Eigenlijk is de Nintendo veel meer dan 
alleen een videospelcomputer. Nu kun 
je er weliswaar alleen nog maar 
videospellen mee spelen, maar in de 
komende jaren zijn er tal van uitbrei¬ 
dingen voor te verwachten die 
de mogelijkheden van het systeem 
enorm vergroten. Daar is nu al reke¬ 
ning mee gehouden. Daardoor is en 
blijft een Nintendo bij de tijd! 

OERDEGELIJK 
Nintendo weet heel goed, datje in het 
vuur van het spel niet altijd even 
zachtzinnig met je apparatuur om¬ 
gaat. Alles is er dan ook aan gedaan 
om die vrijwel onverwoestbaar te 
maken, waardoor je er vele, vele jaren 
plezier van zult hebben. 

ALLES ONDER 
CONTROLE 
Het hart van de Nintendo is het Control 
Deck met de joysticks. We overdrijven 
niet als we hier van een zeer 
hoogwaardig stuk moderne techniek 
spreken met - we schreven het al - 
tal van uitbreidingsmogelijkheden 
voor de toekomst! 

Daardoor kun je beginnen met een 
eenvoudige basisset en die aanvullen 
met allerlei accessoires, waardoor 
je Nintendo ook over een aantal jaren 
nog helemaal "bij-de-tijd" is! 

(Nintendo) 

CONTROL DECK 
Een speelklare set is het hart van elk 
Nintendo systeem. Bij een Control 
Deck zitten twee joysticks en een 
adapter om hem op het lichtnet 
aan te sluiten. Bovendien krijg je er een 
speciale T-stekker bij, waardoor je 
zowel de TV als je Nintendo tegelijker¬ 
tijd kunt aansluiten en dus makkelijk 
vanTV-kijken over kunt schakelen naar 
je favoriete Nintendo videospel. 

Ninfenclo 
EnTEBTRinmcnT svsteitv 

90 DAGEN GARANTIE 
Op alle Nintendo apparatuur en video¬ 
spellen krijg je 90 dagen garantie. 
De voorwaarden daarvoor vind je in 
de handleidingen. 

RUIM 100 
VERSCHILLENDE 

VIDEOSPELCASSETTES! 
Een greep daaruit vind je 

op blz. 5 t/m 18 

Verkrijgbaar bij speelgoedwinkel, 
warenhuis en de betere elektro- 
speciaalzaak/foto-vakhandel 



NINTENDO SPELCASSETTES UIT HET 
BUITENLAND: WEES OP JE HOEDE! 

Nintendo is veruit de grootste 
fabrikant ter wereld van videospel- 
len... en dat word je niet zomaar! 
Daarvoor moetje de beste apparatuur 
hebben plus de mooiste, spannendste, 
leukste en meest opwindende 
videospellen! En dat alles heeft alleen 
Nintendo! 
Nu al zijn er in Nederland meer dan 
100 Nintendo videospellen te koop 
en daar komen regelmatig nieuwe 
bij. Die enorme keus heeft Nintendo 
miljoenen fans over de hele wereld 

opgeleverd! 

Als je de mogelijkheden van je 
Nintendo ten volle wilt uitbuiten, 
kun je kiezen uit een aantal 
accessoires die het spelen nog 

opwindender maken. 
Op de hierna 
volgende pagina's 
vind je die uit¬ 
voerig beschreven. 

Zoals je bij jouw winkelier wel gezien 
hebt: er komen steeds meer en steeds 
nieuwe Nintendo-video- 

spelcassettes^J 
waaruit jij je ' 
favorieten kan kie¬ 
zen. Ook in de komende 

maanden zul je en groot aantal 
nieuwe, verrassende Nintendo-video- 
spelcassettes bij jouw Nintëndo- 
winkelier aantreffen. Zoals "Super Mario 
3". Aan Nintendo-produkten worden de 
hoogst mogelijke kwaliteitseisen gesteld, 
zodat jij er zeker van kunt zijn, het spel van 
jouw keuze met het grootst/'" 
mogelijke plezier te spelen.^ 
Met garantie en service 
zoals jij die van Nintendo 
mag verwachten. Helaas komt het 
steeds weer voor, dat videospelcassettes 
in het buitenland gekocht worden. Deze 
videospelcassettes zijn meestal niet voor- 

azien var/leen Neder¬ 
landse handleiding en niet 
geschikt voor het Neder¬ 

landse televisie-systeem (PAL). 
Videospelcassettes, geschikt voor andere 
TV-systemen (NTSC/SECAM) werken niet 
en leiden tot kostbare teleurstellingen. 
Bovendien is de service die je i 
van Nintendo in Nederland / 
gewend bent om techni¬ 
sche redenen niet mogelijk.4 
Veelal kunnen de Club 
Nintendo-speladviseurs je ook niet 
helpen, ook al zouden zij nog zo graag 
willen. Ook in Nederland kun je teleurstel¬ 
lingen voorkomen door goed op te letten, 
welke videospelcassette je koopt. Boven¬ 
dien staat op de meeste spelcassettes 
vermeld "Met Nederlandse handleiding" 
Nintendowenstjeveelspeelplezierenzal 
je met raad en daad terzijde staan. Zoj 

je dat van 
Nintendo 
gewend 

bent. En als je jei 
Nintendo videospelcasset-^ 

tes gewoon bij je vertrouwde Nintendo- 
winkelier blijft kopen, kun je een kostbare 
teleurstelling voorkomen. 

(Nintendo^ NOW YOU’RE PLAYING WITH 

SUPER MARIO 
BROS II 
Help Mario en zijn 
vrienden de Dromen- 
wereld te bevrijden 
uit de klauwen van 
de boze Wart. Een 
goed avontuur is 
immers nooit weg! 
AV/1 f 129,- 

TEENAGE 
MUTANT HERO 
TURTLES 
De strijd tegen 
Shredder en zijn 
trawanten mag dan 
keihard zijn, als je de 
Turtles kent weetje, 
dat er ook veel te 
lachen valt! 
AV/1 f 129,- 

DOUBLÉ 
DRAGON 
Help Billyals hij 
zich al vechtend een 
weg baant door 
vervallen fabrieken, 
sloppenwijken en 
de bossen rond de 
stad. Hij moet zijn 
vriendinnetje 
Marion bevrijden. 
AK/2-Af 129,- 

TRACKAND 
FIELD II 
Een twaalf kamp 
voorsuperkunners, 
sporters van for¬ 
maat, atleten van 
klasse. Ben jij dat! 
Doe dan mee aan 
o.a. boogschieten, 
kanovaren en 
de hinkstapsprong. 
En win... 
SP/2-S/P. f 129,- 

GAUNTLETII 
Thor de Krijger, 
Thyra de Walküre, 
Merlin de Wijze en 
Questorde Dwerg. 
Geheime kamers, 
toverkrachten, 
vallen, krachtvelden. 
Alle ingrediënten 
voortopspanning 
zijn aanwezig. 
AV/4-S/P. f129,- 

POWER 



DE GESCHIEDENIS 
VAN NINTENDO 
DOOR M. ARAKAWA 
President van "Nintendo Amerika". 

Na in 1889 in Kyoto, Japan te zijn 
gestart met de produktie van speciale 
Japanse speelkaarten, is Nintendo 
geleidelijk aan steeds meer speelgoed 
gaan ontwikkelen. In 1970 werd de 
eerste draagbare spelcomputer geïn¬ 
troduceerd, gevolgd door steeds 
geavanceerder produkten, waaronder 
de Famicom die in 1983 in Japan werd 
uitgebracht - de voorloper van de 
huidige Nintendo. Sindsdien zijn de 
ontwikkelingen werkelijk razendsnel 
gegaan en heeft Nintendo zich 
ontwikkeld tot de grootste fabrikant 
van videospellen ter wereld. 

Het eerste videospel, Pong, 
werd geïntroduceerd (niet door 

Nintendo overigens). Als je dat nu 
vergelijkt met de huidige spellen 
voor de Nintendo en de Game Boy, 
raak je diep onder de indruk van de 
technische ontwikkelingen die er in 
de afgelopen 15 jaar hebben plaatsge 
vonden! 

Met de introductie van het 
Nintendo Entertainment System 

(NES) in Amerika en voor die tijd 
spectaculaire spellen als Super Mario 
Bros® en The Legend of Zelda® 
weet Nintendo de belangstelling voor 
computerspellen, die na een razenc 
snelle groei in de jaren daarvoor 
vrijwel tot het nulpunt was terugge 
vallen, weer nieuw leven in te blazen 

In juli 1989 werd de Game 
Boy geïntroduceerd... en met 

succes! Vóór het einde van dat jaar 
werden er al meteen meer dan een 
miljoen van verkocht! 

Nintendo is vastbesloten haar succes 
sen voort te zetten door haar collectie 
regelmatig uit te breiden met nieuwe 
spellen voor steeds meereisende lief¬ 
hebbers! 

WIST JE DAT - 
... vier van de tien Japanse ge¬ 

zinnen een Nintendo in huis hebben? 

... drie van de tien Amerikaanse gezin¬ 
nen over een Nintendo beschikken? 

... in Amerika drie van de tien mensen 
die met een Nintendo spelen ouder 
zijn dan 18 jaar? 

... er meer dan 70 bedrijven over de 
hele wereld voortdurend bezig zijn 
met de ontwikkeling van nieuwe spel¬ 
len... alleen al voor de Game Boy? 

... Mario zijn carrière als held in Nin¬ 
tendo videospellen is begonnen als 
figuurtje in het Donkey Kong spel? 
Dat sloeg zo aan dat er al snel een spel 
rondom zijn persoon werd gecreëerd. 

Wie denkt dat alleen kinderen plezier 
beleven aan videospellen, vergist zich 
deerlijk. In Amerika en ook in Neder¬ 
land ontdekken steeds meer vol 
senen dat je nooit te oud voor 
tendo videospellen bent. 

VOLOP 
AKÏIE! 
Spelen met de Nintendo betekent, dat 
je aandacht geen moment mag 
verslappen. Want in de meeste spellen 
moet je het opnemen tegen tegen¬ 
standers die razendsnel zijn en onver¬ 
biddelijk! Je reactievermogen en je 
zenuwen, maar ook je lachspieren, 
worden dan ook voortdurend op 
de proef gesteld. Dat is nu spelplezier 
op z'n best! 

VIDEOSPELLEN 
ZIJN GOED 
VOOR 
KINDEREN 
Vooraanstaande 
wetenschappers 
juichen de 
wederopkomst 
van videospellen 
toe. "Dankzij video¬ 
spellen leren kinderen spelenderwijs 
met computers omgaan. En zo ont¬ 
dekken zij ook, dat je een computer 
prima kunt beheersen en er zeker 
geen slaaf van hoeft te worden", stelt 
Dr. A. Yiannakis, een vooraan¬ 
staand onderzoeker bij een grote 
Amerikaanse universiteit. Een andere 
Amerikaanse onderzoeker, Marks- 
Greenfield, concludeerde na een uit¬ 
gebreide studie, dat kinderen dankzij 
videospellen beter leren allerlei 
problemen op te lossen. "En wat is nu 
leuker)' voegt de psycholoog John 
Munder Rosé daar aan toe, "dan je 
vader en je moeder te bewijzen dat je 
iets beter kunt dan zij?!" 

SPEELPLEZIER VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN 



&KONAM1 SAMEN SPELEN 
Elke Nintendo wordt geleverd met 
twee joysticks, zodat je gezellig je 

kunt meten met een vriend of vriendin... 
of het samen tegen de computer kunt 
opnemen, want ook dat is met een 
aantal videospellen mogelijk! 

Nintendo 
ERTERTPinmEnT SVSTEfTV" 

LET OP C 
Alleen apparatuur en spellen, die 
het officiële Nintendo kwaliteits¬ 
zegel dragen zijn van een Neder¬ 
landse handleiding voorzien. 

(Nintendo^ 

ACTIONSET 
Een uitgebreidere set dan het Con- 
trol Deck. Behalve het Control Deck, 
een lichtnetadapter, twee joysticks 
en een T-stekker zitten er het 

Zapper lichtpistool en een Nintendo 
cassette met twee fantastische 
videospellen - Duck Hunt en Super 
Mario Bros bij. 

9 Verkrijgbaar bij speelgoedwinkel, 

warenhuis en de betere elektro- 

speciaalzaak/foto-vakhandel. 

RUSH'N ATTACK 
Met een mes en je 
moed als enige wa¬ 
pens ga je op pad 
om Amerikaanse 
krijgsgevangenen 
uit een geheime 
basis te bevrijden. 
AK/2-S f 119,- 

AIR WOLF 
Bevrijd gegijzelde 
Amerikanen met je 
gevechtshelikopter. 
Air Wolf is zwaar 
bewapend en ver¬ 
bruikt veel brand¬ 
stof. Vergeet dus 
nooit op tijd bij te 
tanken! 
SI/1 f 119,- 

R0B0C0P 
Jij bent de onstuit¬ 
bare robot-agent 
die de taken van de 
politie van Detroit 
heeft overgenomen. 
Pak de boeven maar 
let op verraders, 
want die zitten 
overal! 
AK/1 f 129,- 

STEALTH ATF 
Je vliegtuig mag 
dan onzichtbaar zijn 
voor radar, het vraagt 
toch een razendsnel 
reactievermogen en 
stalen zenuwen om 
deze strijd tegen 
een grote overmacht 
te overleven. 
SI/2-A f 129,- 

BAD DUDES 
De President is 
gekidnapt door de 
Dragon Krijger. 
Om hem te redden 
moeten diens 
gemene trawanten 
eerst verslagen 
worden. 
AK/2-Af 129,- 

NÜW YOU’RE PLAYING WITH POWER 



WIE IS SUPER MARIO? SPEELGOEDSPECIALIST 

NICO VAN DAM 
OVER DE 

POWER 
VAN NINTENDO 
"Achteraf gezien ben ik eigenlijk veel 
te laat Nintendo gaan verkopen, want 
ik geloofde er gewoon niet in. 
Maar toen ik links en rechts bij m'n 
collega's zag wat er gebeurde, dacht 
ik bij mezelf: 'Nu of nooit!' En daar 
heb ik geen spijt van gekregen. Al mijn 
klanten zijn er enthousiast over" 

GUMSHOE 
Je enige dochter is 

zojuist ontvoerd. 
Slechts gewapend 

met je Zapper 
moetje haar 
zien te redden. 
Succes! Z/1f 109,- 

WILDGUNMAN 
Duel na duel vecht je 
uit in het Wilde 
Westen-niet alleen in 
saloons, maar ook in 
de woestijn. Z/1 f 109,- 

HOGAN'S ALLEY 
Overal verschijnen en 
verdwijnen plotseling 
gangsters die op je 
schieten. Reageer 
razendsnel en leg ze 
neer met je Zapper! 

Z/1 f 109,- 

DUCKHUNT 
Op eendenjacht met 
Nintendo. Reageer 
razendsnel en schiet 
vooral raak. Je kunt 
ook kleiduiven als 
doelwit nemen. 
Z/1 f 109,- 

Even voor- 
stellen: 
Mario is 
de 
naam. 

Redder in nood 
Eerlijk gezegd weet ik niet 
eens zeker, of ik al dat avon¬ 
turieren nou wel zo leuk 
vind. Maar ja, als er iemand in 
nood is en een beroep op me 
doet, laat ik'm toch niet in 
de steek! En dat geldt 
vooral voor m'n lieve 
vriendin Prinses Padde¬ 
stoel, want die wil zich 
nog wel eens in de 
nesten werken. Geluk¬ 
kig is mijn broer Luigi steeds 
bereid me te helpen en samen op 
avontuur gaan is natuurlijk veel leuker! 
Bovendien valt er veel te lachen in 
mijn Super Mario Bros avonturen... 
hoewel ik ook vaak genoeg in 
situaties verzeild raak waarbij het 
lachen me behoorlijk vergaat! Maar 
ja... als m'n fans maar pret 

Van huis uit ben ik loodgieter, maar 
als het aan m'n vrienden en aan 
Nintendo ligt, kom ik daar nauwelijks 
aan toe! Want telkens moet ik weer 
opdraven in allerlei Nintendo video- 
spellen: als scheidsrechter bij een 
tenniswedstrijd, als dokter die kwade 
virussen moet zien te onderdrukken, 
maar vooral als held in een aantal 
avonturen waar je dagen zoet mee 

bent. 

derde 
avontuur. 

Plezier voor jong en oud 
Ik ben er erg trots op dat mijn 
avonturen tot de meest 
populaire videospellen 
ter wereld beho¬ 
ren. Dat heeft 
ook te maken 
met het feit dat 
steeds meer grote 
mensen ontdek¬ 
ken hoeveel ple¬ 
zier ze daaraan 
beleven! Mijn video¬ 
spellen hebben 
wat een spel leuk maakt: spanning, 
humor, aktie en wonderlijke 
werelden waar heel veel te bete 
ven valt. En vergis je niet: je 
moet er goed je hersens 
bijhouden om mijn avonturen 
met succes te kunnen uit¬ 
spelen. 



PLEZIER 

NINTENDO 
WORLD CUP 
13 Nationale teams 
strijden om de Wereld¬ 
beker Voetbal. Leid je 
team naarde over¬ 
winning! 
SP/4-S f 129,- 

SUPERSPIKE 
V'BALL 
Een flitsende partij 
strandvolleybal, waar¬ 
voor je de spelers met 
zorg moet uitkiezen. 
SP/4-S f 119,- 

TOP PLAYER'S 
TENNIS 
Wat gravel? Wat gras? 
Tennis van topniveau 
is nu ook mogelijk op 
je Nintendo! 
SP/4-S n.n.b. 

SUPER OFFROAD 
Gebruik je geld en je 
hersens in deze een 
autocross tegen 
coureurs die niets te 
vergaan om jou te 
verslaan! 
SP/4-S f 119.- 

VOOR VIER 
"Hoe meer zielen, hoe meer vreugd" 
luidt een aloud gezegde. Dat geldt 
ook voor het spelen met de 
Nintendo... en zeker nu je met de 
Nintendo Four Score™ ook videospel- 
len met z'n vieren kunt spelen. Dat 
geeft vier keer zoveel plezier! 

■ t • • 
Metdestandaard-joysticks kun je wel¬ 
iswaar goed uit de voeten, maar als je 
nog meer snelheid en mogelijkheden 
wilt, ben je toe aan de 

ADVANTAGE 
Het Engelse woord "Advantage" bete¬ 
kent voordeel... en dat heb je zeker 
als je ermee speelt! Zo kun je het 
spel eventueel langzamer laten lopen, 
maar ook in de hoogste versnelling 
spelen als je de Turbo-vuurkracht 
inschakelt. De Advantage wordt met 
een snoer op je Nintendo aangesloten. 

139,- 
VOOR WELKE VIDEOSPELLEN? 
De Nintendo Advantage is geschikt 
voor alle Nintendo videospellen waar¬ 
bij het aankomt op een razend¬ 
snel reactievermogen... en dat zijn er 
nogal wat! 

RAAK 
Schietspellen zijn 
leuk maar 

LET OP 

Let er op dat bij je Nintendo video- 
spelcassette een NEDERLANDSE 
HANDLEIDING en/of een NEDER¬ 
LANDSE AANMELDINGSKAART 
VOOR CLUB NINTENDO zit(ten). 

dan moet 

je wel over 
'n betrouwbaar 

wapen beschikken 
waarmee je heel 

nauwkeurig kunt mik¬ 
ken. Zo'n wapen is de 

ZAPPER 
een machtig mooi licht- 

pistool, speciaal gemaakt 
om schietspellen nog levens¬ 

echter te maken. Net als in het 
echt moetje wel goed richten, anders 
schiet je mis. Maar oefening baart 
kunst en heb je het schieten met 
de Zapper eenmaal onder de knie, dan 
kun je veilig op eendenjacht, naar het 
Wilde Westen of bijvoorbeeld naar het 
woeste Chicago! 

VOOR WELKE VIDEOSPELLEN? 
Er zijn inmiddels al vier videospellen 
voor de Zapper: Gumshoe, Wild 
Gunman, Hogan's Alley, Duck Hunt. Je 
vindt ze kort beschreven op pagina 8. 

FOUR 
SCORE™ 

De Nintendo Four 
Score™ geeft je de keus: 

één tegen één of twee 
tegen twee en nog een aan¬ 

tal andere combinaties. Eén advies: als 
je met je Nintendo gaat spelen, neem 
daar dan wel de tijd voor, want je weet 
gewoon van geen ophouden meer! 
Elke Nintendo joystick met kabel kan 
op de Four Score™ worden aange¬ 
sloten, dus ga je gang maar! 

VOOR WELKE VIDEOSPELLEN? 
Inmiddels kun je al bij de volgende 
videospellen de Four Score™ gebrui¬ 
ken: Gauntlet II, Nintendo World Cup, 
Superspike V'Ball en Super Off Road. 

(Nintendo) NOW YCDU’RE PLAYING WITH POWER 



DE GARANTIE 
VAN NINTENDO 
Nintendo geeft op al haar apparatuur, 
accessoires en software, 90 dagen 
garantie. Doen er zich dus binnen 
90 dagen na aankoop problemen 
voor, breng dan het apparaat, het 
accessoire of het videospel gewoon 
terug naar je dealer, of stuur het terug 
naar Nintendo. Uiteraard geldt deze 
garantie niet als de storing of de 
schade het gevolg is van onacht¬ 
zaamheid, een ongeluk, misbruik en 
dergelijke. 

Dit officiële zegel is jouw verzekering 
dat Nintendo de kwaliteit van het be¬ 
treffende produkt heeft onderzocht 
en heeft vastgesteld, dat het aan 
zeer hoge eisen voldoet, met name 
waar het betrouwbaarheid en speel- 
plezier betreft. Let erop dat dit 
zegel altijd op spellen en accessoires 
aanwezig is, omdat dit een compleet 
en passend Nintendo of Game Boy 
systeem waarborgt. 

OFFICIAL DEALER 
Als je deze sticker ziet, weet je dat de 
betreffende winkelier produkten van 
Nintendo in voorraad heeft en 
daar ook achter staat. Hij biedt je een 
ruime keuze aan spellen en acces¬ 
soires. Ga er ook regelmatig langs 
om te kijken of hij nieuwe video- 
spellen en dergelijke heeft. 

SUPER MARIO 
BROS 
Help Mario het 
Champignon-konink- 
rijkte bevrijden van 
de boosaardige 
Koopa's en Prinses 
Paddestoel uit de 
klauwen van de 
boze Bowzer te 
redden. 
AK/2-Af 99,- 

MEGA MAN 
Dr.Wily heeft uiterst 
snode plannen, dus 
staan jou, Mega 
Man, vele spannen¬ 
de momenten te 
wachten! 
AV/1 f99- 

PAPERBOY 
Als krantenjongen 
moet je allerlei 
hindernissen over¬ 
winnen, zoals auto's, 
loslopende honden 
en skate-boarders. 
AK/2-Af 119,- 

SPELERS 
AAN HET WOORD 
Een kleine greep uit de post die bij 
Club Nintendo binnenkomt. 

Hallo, 
Ik ben Kristof Devijer, 
13jaaren een grote 
fan van Nintendo. 
Mijn collectie soft¬ 
ware van jullie is al 
opgelopen tot 18 
stuks. Al de casset¬ 
tes zijn even tof. 

Toch vind ik Metroid, dat spel heb ik 
inmiddels al uitgespeeld, Castlevania 
en Top Gun de tofste. 

?r, Linden, Bel 

Beste 
Club Nintendo, 
Gefeliciteerd met 
jullie prachtige 
blad! Ik heb zo¬ 
juist mijn eerste 
nummer gehad 
en vind het te 
gek. Zeker de Tips af¬ 
deling heeft me goed geholpen ... 

ion Theunisse, Sittard 

SILENT SERVICE 
Ontwijk met je onder¬ 
zeeboot de vijande¬ 
lijke schepen die 
proberen je uit te 
schakelen en val ze 
aan. 
SI/1 f 129,- 

Beste Mario, 
Ik lees het Nintendo 
Clubblad pas kort, 
maar vind het nu 
al een van de 
beste bladen!... 

Sylvia van Wel, 
Den Bosch 

ZELDAII: THE 
ADVENTURE OF 
LINK 
Link is terug om het 
opnieuw op te ne¬ 
men tegen Ganon 
en de derde Triforce 
van Moed te zoeken. 
Een adembene¬ 
mend avontuur! 
AV/1/Bf 129,- 

Beste Mario, 
Mijn vrouw en ikzijn 
een van uw oudere 
fans. 
Ja, ja, Nintendo is er 
voor iedereen. 
We kunnen maar 
niet genoeg van 
uw spellen krijgen!... 

Gerrit en Truus van Huizen, 
Amsterdam 



ZO WORDEN SPELCASSETTES GEMAAKT 

Magneetband, diskette of 
cassette... 

(Nintendo) nOW YOU’RE PLAYING WITH POWER 

iemand die een programma schreef, 
de programmeur, dan ook duizenden 
instructies geven om één beeld 
te maken. En als je dan weet dat 
een videospel al gauw vele 
duizenden beelden bevat, kun je je 
voorstellen wat een gigantisch werk 
dat was - vaak een klus van vele 
maanden! 
Gelukkig zijn er vandaag de dag 
speciale hulpprogramma's die ook dat 
werk aanzienlijk vergemakkelijken. 
De enige beperking die een program¬ 
meur nog heeft is zijn of haar eigen 
fantasie. 

Teamwerk 
Videospellen worden vrijwel allemaal 
door teams gemaakt. Die bestaan 
enerzijds uit mensen die de ideeën 
leveren en vaak ook de beelden 
tekenen (hoewel daar ook illustrato¬ 
ren voor worden ingeschakeld) en 
anderzijds uit één of meer program¬ 
meurs die het geheel omzetten in voor 
de computer begrijpelijke taal. 

Als je een computer uitzet, 
wordt alles uit het geheugen 

gewist. Het is dus zaak 
alles wat je wilt 
bewaren vast te leg- 

: kan op een magneet- 
(oudere thuiscomputers 
?n veelal ook met 
iziekcassettes), een dis¬ 

kette of, zoals bij 
Nintendo gebrui¬ 
kelijk is, een cas¬ 

sette met electronica 
waarin het program¬ 
ma bewaard blijft. 
In de toekomst 
komen er nog veel 
meer opslagmedia, 
waaronder de CD-in- 
teractief. Nu is die nog 

vrij duur, maar 
wordt dat de 

prijzen hiervoor in de loop 
der tijd snel zullen dalen. 

Zoals je inmiddels waarschijnlijk wel 
weet, heeft een computer program¬ 
ma's nodig om iets te kunnen 
doen; dat wil zeggen een serie instruc¬ 
ties die hij nauwgezet kan opvolgen. 
Als iemand bijvoorbeeld op de knop 
van de joystick drukt, maakt het 
programma duidelijk wat er vervol¬ 
gens moet gebeuren. In een cassette 
voor de Nintendo of de Game Boy™ 
zit zo'n programma. 

Duizenden puntjes... 

Een beeldscherm is, om het maar heel 
eenvoudig te stellen, opgebouwd uit 
vele duizenden kleine puntjes. Die 
zijn zo klein en staan zo dicht bij 
elkaar dat je ze als één geheel ziet. 
Met elk puntje kan, via het program¬ 
ma, iets gedaan worden. Zo kun je 
het bijvoorbeeld een bepaalde kleur 
geven, die kleur weer veranderen, ver¬ 
plaatsen en ga zo maar door. 
In de begintijd van 
de computer moest 

Dat is het helemaal: een set van twee 
draadloze joysticks met zowel slow¬ 
motion als turbo-vuurkracht, de 

DOUBLÉ PLAYER 

Vooral als je met z'n tweeën speelt is 
dat ideaal! Werkt overal binnen 10 
meter afstand van de Nintendo. 

Te gebruiken bij alle Nintendo video¬ 
spellen, maar vooral bij spellen voor 
2 spelers die veel reactievermogen 
vragen. 

Hij lijkt veel op de stuurknuppel van 
een space shuttle, heeft een vier- 
puntsdruktoets die je 360° kunt 
draaien en een turboknop, waardoor 
je nog sneller op de gebeurtenissen 
op het scherm kunt reageren. Hij heet 

MAX 

wat best wel eens zou kunnen slaan 
op maximaal speelplezier en maxi¬ 
male spanning! De Max wordt 
met een snoer aan de Nintendo ver¬ 
bonden. 

99,- 



w 

SPANNING 
Daar gaat het bij videospellen om! 
Nintendo laat je op dit punt niet in 
de steek. Want of je nu voor een avon- 
tuurspel kiest, een aktiespel, een 
sportspel of een videospel dat zijn 
populariteit van huis uit aan de speel¬ 
hal dankt, Nintendo videospellen 
zijn steeds weer adembenemend 
spannend! 

BURAIFIGHTER 
De Burai, boosaardi¬ 
ge robot-mutanten, 
hebben maar één 
doel: de verovering 
van de ruimte. Steek 
daar een stokje 
voor! 
AK/1/Pf 109," 

LIFE FORCE 
Red de beschaving 
van Zelos, een 
angstaanjagend 
schepsel dat zonne¬ 
stelsels en planeten 
verslindt. 
AK/2-S f 119,- 

WRATHOFTHE 
BLACK MANTA 
Maak voorgoed een 
einde aan het kid¬ 
nappen van kinderen 
dooreenwereldwijd 
opererende bende 
van drugshande¬ 
laren. 
AV/1 f 129.- 

DAYSOF 
THUNDER 
Wie nog nooit aan 
een stockcar-race 
heeft meegedaan, 
krijgt nu de kans 
zich met de aller¬ 
beste brokken¬ 
piloten te meten. 
SP/1 f 129,- 

ROLLERGAMES 
De grote sporthit 
van de 21ste eeuw. 
Op rollerskates 
neem je het op 
tegen bendes Punks 
en ander tuig. 
AK/2-A f 129,- 

KUNGFU 
Schop, spring en 
stompje naarde 
overwinning op 
messewerpers, 
stokvechters en 
andere gemenerik- 
ken...en red Sylvia! 
AK/2-Af 99,- 

KON AMI 

WOPGUK^ 
TOP GUN II 
Zo'n F-15'Tomcaf is 
bepaald niet voor 
de poes! Maar je 
moetje tegen¬ 
standers evenmin 
onderschatten. 
AK/2-S f 129,- 

DOUBLE 
DRAGON II 
Help Billy zich al 
vechtend een weg 
door fabrieken, 
sloppen en stegen 
te banen om z'n 
Marion te bevrijden. 
AK/2-Sf 129,- 

SNK IKARI 
WARRIORS 
Vijandige machten 
zijn het land van 
Ikari binnengevallen. 
Samen met je 
partners moetje 
een fort proberen te 
vernietigen. 
AK/2-Sf119,- 

B 

PROBOTECTOR 
Als een waanzinnig 
wezen de harmonie 
in ons melkweg¬ 
stelsel verstoort, 
moéten twee super- 
robots daar wel 
tegen optreden! 
AK/2-Af 129,- 

CAPTAIN 
SKYHAWK 
Betreed als de toe¬ 
komstige held 
Captain Skyhawk 
vijandelijke bases 
die anderen nooit 
hebben durven 
binnengaan. 
SI/1 f 119- 

SECTION Z 
Het is nu de 21e 
eeuw. Jij moet 
samen met Captain 
je een weg vechten 
door 4 verschillende 
gebieden en 
onderweg de 
ruimtesoldaten van 
Balangool verslaan. 
AK/1 f 109,- 



SHADOW 
WARRIORS 
Zoek de moorde¬ 
naar van je vaderen 
gebruik je geheime 
drakenzwaard om 
horden tegen¬ 
standers te verslaan, 
f 139- 

MISSION 
IMPOSSIBLE 
Als Dr. O en zijn 
secretaresse 
worden ontvoerd, 
moeten jij en je 
team dit duo zien te 
redden. Ónmogelijk? 
We zullen wel zien! 
AV/1/P n.n.b. 

RESCUE: 
THEEMBASSY 
MISSION 
Als terroristen de 
ambassade bezet¬ 
ten, moeten jij en je 
commando's het 
gebouw bestormen 
en ze er weer uit¬ 
smijten. 
AK/1 f 119,- 

MEGA MAN II 
Dr.Wily heeft 
opnieuw allerlei 
snode plannen. 
Mega Man, doe 
daarwat tegen-je 
bent de enige die 
dat kan! 
AV/1/Pf 129,- 

ALPHA MISSION 
Zeven sterren uit 
een ver zonnestelsel 
willen samen de 
aarde veroveren. Jij 
moet daar een 
stokje voorsteken! 
AK/2-Af 109,- 

COMMANDO’ 

& KONAM/ 

TAITO 

i\r»\A/ 
K VTT 

BIONIC 
COMMANDO 
De aanvoerder van 
het keizerlijke leger 
heeft snode plan¬ 
nen. Jij moet op 
zoek gaan naar 
Super Joe, die daar 
een stokje voor zou 
steken maar is ver¬ 
dwenen, en hem 
bevrijden. 
AV/1 f 129,- 

METALGEAR 
MetalGeariseen 
vervaarlijk wapen 
dat de aarde 
bedreigt. Zoek het 
op en vernietig het, 
koste wat het kost! 
AV/1/Pf 119,- 

BLUE SHADOW 
Twee dappere 
krijgers moeten een 
vrijwel ondoordring¬ 
baar fort binnen 
zien te dringen om 
een boosaardige 
keizer te kunnen 
verslaan, 
f 139,- 

SPELFANATEN 
CHIEL VAN PRAAG: 

l "Af en toe piep ik er even 
| tussenuit om lekker op 
| mijn Nintendo te spelen. 

i Ik hou vanaktie! Ik speel 
dan "Gauntlet II" of 

l "Snake, Rattle 'n Roll" 
Spannend hoor! Maar 
ook om "Donkey Kong 
Classics" lach ik me te 

pletter! Omdat ik eigenlijk 
hetzelfde doe voor "Nederland Muziekland" 
ben ik altijd benieuwd wat voor "nummers" 
Nintendo uit gaat brengen en of die weer video- 
hits in Nederland worden. In ieder geval 
lees ik heel vaak in het tweemaandelijkse Club 
Nintendo Magazine, want daar staat altijd het 
laatste nieuws van Nintendo in." 

LEONIE SAZIAS: 
"Videospellen? Daar 
moest ik niets van heb- Iben! Tot ik bij vrienden 
kennis maakte met 
Nintendo. Ik dacht dat 
videospellen geest¬ 
dodend waren en dat 
je er zo op uitgekeken 

zou zijn. Maar het tegen¬ 
deel is waar! Neem nou "Zelda": dat is bijvoor¬ 
beeld een spel waarbij je goed na moet denken 
en behoorlijk handig moet zijn. En denk maar 
niet, dat je "Zelda" zo een-twee-drie uit¬ 
gespeeld hebt. Maar als ik echt niet verder kom, 
dan bel ik de Club Nintendo speladvieslijn 
- 03402-51045 weet je wel - en ik kan weer 
vrolijk verder." 

DRAGON'S LAIR 
Jij, Dirk Durfal, moet 
erop uit om Prinses 
Daphne te redden. 
En watje onderweg 
niet allemaal mee¬ 
maakt!.. . 
f 149,- 

KABUKI ■ 
QUANTUM 
FIGHTER 
Als er een kwaad¬ 
aardig virus is bin¬ 
nengedrongen in de 
computer die onze 
aarde beschermt, 
moet jij proberen 
dat uit te schakelen. 
AK/1 f 129,- 

ISOLATED 
WARRIOR 
Ruimtewezens over¬ 
vallen je planeet. De 
toestand is hope¬ 
loos. Alleen jij durft't 
tegen deze woeste 
indringers op te 
nemen. 
AK/1/Pf 139,- 

LOWGMAN 
Een robotproduce- 
rende planeet in de 
sector Orion wordt in 
het jaar 2284 aan¬ 
gevallen dooreen 
hoog ontwikkeld ras 
van buitenaardse 
wezens. Het lot van 
miljarden mensen 
rustop de schouders 
van LowG man. 
AK/1/Pf 129,- 

(Nintendo) NOW YOU’RE PLAYING WITH POWER J ER A 
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TOP SPORT 
OP JE NINTENDO 
"Gewone" topsporters komen er niet aan toe, 
maar jij met je Nintendo wel: aan allerlei verschil¬ 
lende sporten meedoen op topniveau! 
Maar.voordat je dat bereikt moet je - net als 
echte sportmensen - eerst duchtig oefenen. Dat 
is met de meeste van de hierna volgende video- 
spellen ook prima mogelijk. 
Ooit gedacht dat je nog eens een boksring zou 
betreden... of een rally zou rijden... Met Nin¬ 
tendo kan het allemaal. 

TIPS VAN PROFS... 
Rad Racer 
Hier is een manier om iedere weg te kiezen die je 
maar wilt. Heb je eenmaal een wagen gekozen, 
druk dan zo vaak op knop B als je wilt om 
de weg die je wilt nemen uit te zoeken. Heb je 
die gevonden, druk dan op UP en RIGHT en 
vervolgens op START om de tijd van je leven te 
hebben! 

SLALOM 
Er zijn 21 records op 
de 24 verschillende 
ski-pistes te breken 
en vele hindernissen 
te nemen. Zorg datje 
die laatste ontwijkt! 
SP/1 f99- 

TENNIS 
Beheers je service, 
sla aces, let op je 
backhand en je 
voetenwerk. Smash 
op tijd, maar kijk uit 
voor lobs... 
S P/2-S f99,- 

ICE HOCKEY 
Alle ijshockey- 
technieken zitten in 
ditvideospel. Het is 
of je er zelf midden¬ 
in staat. Kies je ploeg 
met zorg en win! 
SP/2-S f 99,- 

DOUBLÉ 
DRIBBLE 
Basketbal zoals je 
het maar zelden 
ziet. Passen, 
dribbelen, schieten, 
dunken. Let op de 
schitterende close- 
ups. 
SP/2-S f 119,- 

Punch Out 
Hier is een truc om je op een andere manier te 
kwalificeren voor het gevecht van je dromen. 
Toets de getallen 134 792 468 in en laat 
de 0 op de laatste positie staan. Druk op SELECT 
en houd die ingedrukt. Druk dan op zowel knop 
A als knop B... en jawel hoor...: de kleine Mac 
staat voor een geheel nieuwe uitdaging! 

Heel veel meer tips van profs en trucs van spelers 
vind je in het tweemaandelijkse clubblad 
van Club Nintendo. Lid worden dus. En dat is nog 
gratis ook... 

BLADESOF 
STEEL 
Zelfs de meest talent¬ 
volle ijshockeyer 
heeft het moeilijk 
als hij als nieuw¬ 
komer bij de profs 
bodychecks en 
tikken moet leren 
incasseren. 
SP/2-S f 119,- 

GOLF 
Pakje club, 
controleer je swing 
en bepaafprecies 
hoe je je bal wilt 
raken om met zo 
min mogelijk slagen 
de holes te 
bereiken. 
SP/2-S f 99,- 

SKI OR DIE 
Als je vindt dat 
afdaling en en 
slalom al erg lastig 
zijn, wat moetje dan 
met hindernissen als 
kettingzaagkonijnen, 
punkpinguins en 
ijsberen? 
SP/1 f 129,- 

POWERBLADE 
In het jaar 2191 wordt 
de Master-computer 
van de nieuwe aarde 
buiten werking 
gesteld door buiten¬ 
aardse terroristen. 
Alleen Nova heeft 
een kans om het 
brein van de com¬ 
puter te redden, 
f 149,- 

FIGHTINGGOLF 
Een fantastisch 
golfspel voor 1-4 
spelers met twee 
verschillende banen 
van 18 holes elk. 
SP/4-Af 129,- 

LET OP 
In het buitenland gekochte 
videospelcassettes kunnen niet o 
niet goed werken op in Nederland 
gekochte Nintendo apparatuur. 

Cassettes verkrijgbaar bij speelgoed¬ 
winkel, warenhuis en de betere elek- 
tro-speciaalzaak. 

SKATE OR DIE 
Rodney is een skate- 
boardmaniak en 
jouw grootste rivaal. 
Versla hem en zijn 
kornuiten op hun 
eigen wapen: het 
skateboard! 
SP/2-A-S f 119,- 

JACK 
NICKLAUS' 
GOLF 
De lastigste holes 
van alle beroemde 
golflinks van de 
wereld zijn door de 
meester zelf samen¬ 
gebracht op één 
baan. 
SP/4-Af 129,- 



PUNCH-OUT 

Om de eindstrijd om 
de wereldtitel te 
bereiken moetje 
eerst de taaiste 
boksers ter wereld 
verslaan. 
SP/1/Pf 119,- 

RAD RACER 

Als deelnemer aan 
deTransamerica 
Ralley rijd je de klok 
rond om de 
Westkust te halen. 
Maar niet alle 
wegen zijn o.k. 
SP/1 f 119 - 

WRESTLE- 
MANIA 

Bezorg de aller¬ 
grootste catch-as- 
catch-can-sterren 
een nederlaag. 
Maar pas op... 
wantje ligt voor je 
het weet! 
SP/2-S f 119,- 

TURBO RACING 

Hoge snelheid in 
combinatie met 
hoogwaardige 
techniek. Een moor¬ 
dende strijd op 
zestienverschillende 
circuits in zestien 
verschillende landen. 
SP/4-S f 129,- 

WRESTLE- 
MANIA 
CHALLENGE 
Denk je datje op¬ 
gewassen bent 
tegen de sterkste en 
meest geduchte 
worstelaars die de 
wereld ooit gekend 
heeft. Wij hopen het, 
want zij staan klaar 
om met jou de strijd 
aan te binden. 
SP/2-S f 129,- 

WORLD 
CHAMPIONSHIP 
WRESTLING 

Ben je klaar voor het 
wereldkampioen¬ 
schap vrij worstelen? 
Nou, probeer het 
dan maar... bijvoor¬ 
beeld tegen je 
vriend of vriendin! 
SP/2-S f 109,- 

GOAL! 

Voetbal op 't hoogste 
niveau. Met adem¬ 
benemende spel¬ 
situaties en weer¬ 
galoze acties van 
's werelds topspelers, 
waaronderjij! 
SP/2-S/Pf 119,- 

R.C. PRO-AM 

Haarspeld-en 
andere onmogelijke 
bochten, olievlek¬ 
ken op de weg... 
32 Circuits die je 
reflexen danig op 
de proef stellen. 
SP/1 f 109,- 

MACH RIDER 

In hetjaar 2112 wordt 
de aarde aangevallen 
door supergevaarlijke 
vijanden. Jij bent 
"Mach Rider" en gaat 
op je supersnelle 
motor op zoek naar 
plaatsen op de aarde 
waar je volk in rust 
kan leven. Onderweg 
versla en vernietig je 
de vijanden. 
AK/1 f 109,- 

EXCITEBIKE 

Echt motorcrossen 
in je huiskamer. Je 
kunt zelfde par- 
coursen uitzetten... 
en uiteindelijk kam¬ 
pioen worden. 
SP/2-Af 109,- 

(NinTendoQ 

WEDSTRIJD 
GROTE EIIPER MARIO 
BROS,-WEDSTRIJD 
DOE MEE EN WIN JE FAVORIETE 
NINTENDO TOP-10 
In de grote SUPER MARIO BROS.- 
WEDSTRIJD maak je tot 31 januari 
1992 elke week kans op één van 
de vijf originele Super Mario 
sweatshirts. Maar daarmee niet 
genoeg: iedere deelnemer 
maakt ook kans op zijn favoriete 
Nintendo Top-10. 

WAT MOET JE DOEN? 
Er zijn méér dan 100 Nintendo 
videospellen waaruit jij je keuze 
kunt maken. De meeste daarvan 
vindt je in dit WORLD OF 
NINTENDO. Uit de beginletters 
van de spel-titels kun je "SUPER 
MARIO BROS." maken, zonder 
dat je twee keer dezelfde titel 
hoeft te gebruiken. Schrijf de 
speltitels onder elkaar op een 
briefkaart, zodat van boven naar 
beneden Super Mario Bros. te lezen 
is. Maar let op: één letter 
ontbreekt! Maar welke? Heb je 
de ontbrekende letter gevonden, 
bedenk dan zelf een leuke en 
originele titel voor een Nintendo 
videospel die met die ontbre¬ 
kende letter begint! Misschien 
behoor jij dan tot de gelukkige 
winnaars. 

Stuur je oplossing voor 31 januari 
1992 op een briefkaart naar: 
Super Mario Bros.-wedstrijd, Post¬ 

bus 9670,3506 GR Utrecht. 

Een deskundige jury bepaalt de prijswin¬ 
naars. Prijswinnaars ontvangen schriftelijk 
bericht. Óver de uitslag kan niet gecorres¬ 
pondeerd worden. Alle inzendingen worden 
eigendom van Bandai BV. Medewerkers 
van Bandai BV en het reklameburo zijn van 
deelname uitgesloten. 

(Nintendo^ NOW YOU’RE PLAYING WITH POWER 



SPELFANATEN 
MARTIJN KRABBÉ: 
"Video-games? Een 
perfekte ontspanning! 
In tegenstelling tot 
vroeger heb je nu de 
keuze uit een groot 
aantal verschillende 
video-games, die elk 
hun eigen karakter 
hebben: sport-, 
aktie-, avontuur- en 
intelligentiespel- 
len. Persoonlijk 

speel ik het liefst avontuur- en 
aktie-spellen, waarbij mijn absolute favoriet 
"Super Mario Bros II" is, direkt gevolgd door 
"Zelda" en de "Avonturen van Link" Zoals je zult 
begrijpen kijk ik nu al uit naar "Super Mario 
Bros III" Maar ook met "Snake Rattle 'n Roll" of 
"Rad Racer" kan ik een paar uur zoet zijn!" 
"Waarom ik Nintendo speel? Dat is heel simpel: 
Nintendo is de grootste videogame-fabrikant ter 
wereld en biedt de meeste keuze. Steeds weer 
nieuwe video-spellen. Voor elk wat wils. 
En Club Nintendo houdt mij op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen en titels. En als ik eens 
een keer niet meer verder kom in een van 
mijn video-games kan ik de Club Nintendo Spel¬ 
lijn bellen. Dat vind je bij een ander toch allemaal 
niet?" 

KARIN VLASBLOM 
"Wat een onzin dat 
videospellen typisch 
iets voor jongens zou 
zijn! Ik bedoel: 
Nintendo heeft net 
zo goed en zo veel 
videospellen voor 
meisjes als voor jon¬ 
gens. En trouwens: 
waarom zou een 
meisje geen avon¬ 
turen- of aktie- 

spellen willen spelen?" 
"Natuurlijk heb ik mijn voorkeur! Wil je mijn favo¬ 
rieten weten? Mijn Top 3 is "Dr. Mario" "Super Off 
Road" en "The Adventure of Link" Maar daar 
kan misschien wel wijziging in komen want het 
eerst volgende Nintendo-videospel wat ik ga 
kopen is "The Simpsons" 

HANSKAZAN: 

1^ Maar < 

"Als je mij gevraagd 
had 'Hans, wat kost 
een Nintendo Action- 
set?' dan had ik 
overboden! 
Ruim overboden! 
Want voor maar 
f 299,- haal je wel 
een compleet 
videospel-systeem 
in huis, waar je 
jarenlang plezier 

van hebt" 
"Zeker: ik heb nogal wat trucs in huis, maar zelfs 
ik verbaas me keer op keer welke verrassende 
wendingen een Nintendo-videospel kan nemen. 
Maar dat is nou juist het leuke ervan!" 

ZELDA 
Includes invaluable maps 
and strategie playing tips. 

(Ninmndo) ENTERTAINMENT SYSTEM 

THE LEGEND OF 
ZELDA 
Probeer alle acht de 
zoekgeraakte 
stukken van de wijs¬ 
heid vande Triforce 
op te sporen en red 
Zelda uit de 
klauwen van Ganon 
de Boosaardige. 
AV/1/B f 129(- 

SOLSTICE 
De heldhaftige 
Shadax heeft 
gezworen Prinses 
Eleanoruitde 
verboden Kasteel- 
rots te redden. 
Help hem daarbij! 
IN/1 f 119,- 

FESTER'S QUEST 
De hele stad is 
uitgeschakeld door 
UFO'S, behalve de 
familie Addams. 
Zoonlief Fester trekt 
erop uit om het 
tegen deze buiten¬ 
aardse bedreiging 
op te nemen. 
AK/1 f 129,- 

SW0RDS& 
SERPENTS 
Een merkwaardig 
viertal besluit het op 
te nemen tegen de 
Verschrikkelijke 
Slang. Zou het ze 
lukken? 
AV/4-S/Pf 129,- 

CASTLEVANIA 
Castlevania is het 
dodelijkste kasteel 
ter wereld. Je moet 
er de vloek van 
Graaf Dracula voor 
altijd verbreken. 
AK/1 f 119,- 

DEFENDEROF 
THE CROWN 
Wreek de moord op 
Koning Richard. Be¬ 
strijd hordes woeste 
Noormannen en 
middeleeuwse 
plunderaars. 
A/1 f 149,- 

SIMON'S QUEST 
Het vervolg op 
Castlevania. Hef de 
vloek van de boze 
Graaf Dracula op 
door zijn vijf 
lichaamsdelen te 
vinden en te ver¬ 
nietigen. 
AV/1/Pf 129,- 

TROJAN 
Je moet zeven vij¬ 
andelijke gebieden 
binnendringen om 
gijzelaars uit de 
machtvan de slechte 
koning te bevrijden. 
AK/2-A-S f 109,- 

WIZARDS AND 
WARRIERS 
De prinses is de 
gevangene van de 
tovenaar Malkil en jij 
moet haar zien te 
redden... omdat je 
de enige bent die 
dat aandurft! 
AV/1 f 119,- 

IRONSWORD 
Versla de boze 
tovenaar Malkiel 
nog eens door 
natuurkrachten te 
overwinnen. Neem 
het op tegen de 
elementen: wind, 
water, vuur en Aarde 
want deze vormen 
heeft Malkiel 
aangenomen. 
AV/1/P f 129,- 



GHOSTS'N 
GOBLINS 
De schone prinses is 
door Satan gekidnapt 
en wordt in de hel 
gevangen gehouden. 
Jij gaat er op af en 
vervult je ridderplicht. 
AK/2-Af 109,- 

POPEYE 
Olijfje is je enige 
grote liefde, maar er 
zijn kapers op de 
kust! Verover haar 
hart voordat Brutus, 
Bernard ofSeahag 
een kans krijgen. 
SH/2-Af 69,- 

WRECKING 
CREW 
Jij leidt een sloop¬ 
bedrijf dat met 
allerlei vijanden en 
hinderlagen te 
maken krijgt. De 
gebouwen die je 
gaat slopen kun je 
zelf samenstellen. 
AK/2-Af 109,- 

FAXANADU 
De vernietiging van 
de levensboom van 
Faxanadu, een 
wereld met elfen, 
dwergen en feeën, 
moet worden voor¬ 
komen. 
AV/1/Pf 129,- 

BAYOU BILLY 
Trek het Bayou- 
moeras in, sluip 
door de straten van 
NewOrleans...en 
laat niets na om je 
vriendin Annabelle 
te redden. 
AK/1 f 129,- 

BOULDERDASH 
Verplaats je 
razendsnel door 
doolhoven en graaf 
je door mijnen heen 
om kostbare 
juwelen te 
verzamelen. Een 
gevecht tegen 
allerlei monsters 
en... tegen de tijd! 
IN/1 f 119,- 

DR.MARIO 
Geef virussen geen 
schijn van kans door 
Dr. Mario de juiste 
dosering medicijnen 
te laten toedienen. 
IN/2-S f 129,- 

BUBBLEBOBBLE 
Bub en Bob gaan op 
weg om de boze 
Baron van Bubbla 
uit te schakelen. 
Help ze bij het 
opruimen van alle 
hindernissen. 
IN/2-S/Pf 119,- 

TETRIS 
Het stapelspel waar 
je compleet stapel 
van wordt! Zorg dat 
de vormen zo snel 
mogelijk op, aan, in 
en tegen elkaar 
passen. Hoe verder 
je komt, hoe lastiger 
dat wordt. 
IN/1/B f 129,- 

SHADOWGATE 
In het kasteel 
"Shadowgate" 
verheugen Lord 
Warlock en zijn 
geboefte zich op 
jouw komst. Jij bent 
de enige die het 
kwaad kan over¬ 
winnen. 
AV/1/B f 149,- 

DONKEY KONG 
CLASSICS 
Iedereen die van 
videospellen houdt 
weet't: Donkey 
Kong is zo'n echte 
"klassieker" waar je 
nooit genoeg van 
krijgt. 
SH/2-Af 109,- 

PINBOT 
Een technisch 
perfekte variant op 
de flipperkast, met 
zes verschillende 
niveaus en 
meerdere balletjes 
tegelijk in het spel. 
SH/4-Af 129,- 

THE BATTLE OF 
OLYMPUS 
Beleefde mythen 
en legenden van het 
oude Griekenland, 
ga de strijd aan 
tegen allerlei 
monsters en bewijs 
datje een echte 
held bent. 
AV/1/Pf 119,- 

(Nintendo) 

sas 
vind je als lid van Club Nintendo elke twee maanden in 
Club Nintendo Magazine. En als clublid krijg je daarnaast 
nog veel meer voordelen! Lees daar alles over op de 
pagina's 24 t/m 26 van dit blad. 

NOW YOU’RE PLAYING WITH POWER 



BATMAN 
Red Vicki Vale uit de 
klauwen van haar 
ontvoerders en 
bevrijd Gotham City 
van de terreur van 
De Jokeren zijn 
trawanten. 
AK/1 f 149,- 

GtEMUMS 2 
THE NEW BATCH 

* 

GREMLINSII 
Als de Gremlins 
opnieuw proberen 
New York op stelten 
te zetten, moet 
jij ze dat zien te 
verhinderen. 
En reken maardat 
't erom zal spannen! 
AK/1 f 149- 

GOONIESII 
Voorkom datje 
ontvoerd wordt 
door de gemene 
mamma Fratelli. 
Verdedig je met 
bommen, Molotov 
cocktails en... 
met je jojo. 
AV/1/Pf 119,- 

BARTSIMPSON 
Hallo mede- 
aardebewoners! 
Ik ben Bartholomeus 
J. Simpson en ik heb 
een belangrijk 
geheim: Ruimte 
Mutanten strijken in 
grote getale neer in 
Springfield. Red de 
aarde, speel dit spel! 
f 149,- 

MANIAC 
MANSION 
Er woont raar volk in 
villa"Maniac Mansion" 
De gepensioneerde 
dokter Fred, zuster 
Edna, de jonge 
Commando Gekke 
Ed en een dode 
neefTed. Maar wat 
doet cheerleader 
Sandy in de kelder? 

f 149,- 

SOLARJETMAN 
Doorkruis het heelal 
op zoek naar het 
Gouden Oorlogs¬ 
schip. Bezoek 
onbekende planeten 
en neem het op 
tegen hun gevaar¬ 
lijke bewoners. 
AK/1 f 129,- 

ABOYANDHIS 
BLOB 
Help Blob zijn thuis- 
wereld te redden. 
Daarvoor moetje 
een magische reis 
maken via de riolen 
van New York naar 
het merkwaardige 
land "Blobolonia" 
AV/1 f 119,- 

METROID 
In de planeet 
Zebes leven de 
vredelievende 
"metroids",die 
echter in de handen 
van het moeder- 
brein het heelal 
dreigen te 
vernietigen. 
AV/1 f 119,- 

SNAKE RATTLE 
'N ROLL 
Help de vrolijke 
slangen Rattle en 
Roll te ontsnappen 
uit een merk¬ 
waardige wereld 
waar alles en 
iedereen ze naar 
het leven staat. 
IN/1 f 119,- 

ROBOWARRIOR 
De planeet Altile 
wordt in 2036 na 
Altile aangevallen 
door dictator Xur en 
zijn krijgers. 
Jij - Robowarrior- 
moet Xur vernietigen. 
AV/1 f 119,- 

RADGRAVITY 
Rad is een rare 
vogel die het tot in 
de verste uithoeken 
van de ruimte 
opneemt tegen 
allerlei moord¬ 
dadige wezens... 
vooreen prijs! 
AV/1/P f 119,- 

KICKLE CUBICLE 
Een ijzingwekkend 
avontuur in een 
ijzige wereld... 
waar het er soms 
toch heet aan 
toegaat! 
IN/I/Pf 119,- 

DUCKTALES 
Help Oom Dagobert 
en zijn vrienden bij 
hun speurtocht naar 
allerlei verborgen 
schatten overal ter 
wereld... en zelfs 
op de maan! 
AV/1 f 129,- 

SPYVSSPY 
Dring de ambassade 
binnen om geheime 
documenten te 
pikken. Let daarbij 
op hinderlagen, 
vallen, booby traps 
en andere geintjes 
van je tegenstander. 
AK/2-S f 119,- 

GUNSMOKE 
Jij moet een klein 
mijnstadje 
verdedigen tegen 
gouddieven. Daarbij 
krijg je weliswaar 
hulp, maar pas op. 
Want de bandieten 
kunnen zich overal 
verstopt hebben! 
AK/1 f 109,- 



EBOY 
Alles zit erop en eraan. Een aan/uit-knop en een knop 
om de schitterende geluids-effekten, die je via de inge¬ 
bouwde luidspreker of de oortelefoon hoort, harder of 
zachter te zetten. Daarbij nog een aparte knop voor de 
regeling van het schermcontrast. En bovendien krijg je er 
nog een Video Link™ snoer bij. Plus "Tetris" het wereld¬ 
beroemde intelligentie-spel. Met vier penlight alkaline- 
batterijen voor urenlang speelplezier! 

NAAR JE 
OOK GAAT OF 

STAAT 
De Game Boy is 
je onafscheidelijke 

L metgezel. Op weg 
| naar een verre 

vakantie- 
li bestemming, of 
K gewoon in de 
M bus, de tram 

of de trein op 
weg naar 

ISI school. 

gameboy. 

Verkrijgbaar bij speelgoedwinkel, warenhuis 
en de betere elektro-speciaalzaak/ 
fotovakhandel. 



De Game Boy doet heel lang met zijn 
twee penlight-batterijen. Vergeet ove¬ 
rigens niet die batterijen na gebruik af 
te geven bij één van de speciale verza¬ 
melpunten! Zo help je mee het milieu 
schoon te houden. 

SPELEN MH JE 
GAME B(M 
Wat handig... de Game Boy neem je 
overal mee naar toe. In de auto, in de 
trein, in de bus... dat maakt de reistijd 
heel wat korter! 

ALLEEN OF MET Z'NTWEEEN 
Bij elke Game Boy wordt een Video 
Link snoer meegeleverd om jouw 
Game Boy aan te sluiten op die van 
een vriend of vriendin. Je kunt dan 
gezellig met elkaar of tegen elkaar 
spelen. 

BINNEN EN BUITEN 
Thuis, of lekker buiten in het gras of op 
het strand... overal is je Game Boy je 
onafscheidelijke kameraad die nooit 
verveelt. 

HOE WERKT DE GAME BOY 
Precies als de Nintendo. Hij heeft ook 
dezelfde knoppen als die op de joys¬ 
ticks van de Nintendo. Alleen is het 
beeld natuurlijk kleineren ook de spel- 
cassettes. 

STEEDS WEER NIEUWE SPELLEN 
Bijna wekelijks komen er nieuwe spel¬ 
len voor je Game Boy uit. Stuk voor 
stuk van topkwaliteit; stuk voor stuk 

spannend tot op het 
— laatste moment. 

Kies maar uit wat je wilt. Er zijn inmid¬ 
dels al meer dan 40 cassettes voor de 
Game Boy 

GAME BOY ADAPTER 

. r,MAE&OÏ-. ^ 

De enige echte Game Boy is voor¬ 
zien van een Nederlandse handlei¬ 
ding. 

De Game Boy is op zich al erg zuinig 
op z'n batterijen. Nog minder kost hij 
aan stroom als je de speciale 
Game Boy battery pack/ A 
adapter hebt! JB 
Compleet 



SUPER MARIO 
LAND 
De prinses moet 
worden gered. 
Strijd samen met 
Mario tegen reu- 
zekrabben en 
hongerige haaien 
en overwin vele 
andere hindernis¬ 
sen. AV/1 f69,- 

FALLOFTHE 
FOOTCLAN 
Shredder is weer 
eens flink bezig en 
heeft April O'Neil 
ontvoerd. Jouw 
taak om de Turtles 
naar haar ver¬ 
blijfplaats te lei¬ 
den en April te 
bevrijden! 

AK/1 f 79,- 

KINGOFTHE 
ZOO 
Probeer tien ballen 
over een veld te 
rollen terwijl maffe 
tegenstanders het¬ 
zelfde doen. Pro¬ 
beer hun ballen te 
ontwijken, want 
zij willen jou uit 
het veld kegelen. 

IN/1-2/VL f69,- 

BALLOON KID 
Hangend aan bal¬ 
lonnen vliegt Alice 
over een stad, op 
zoek naar haar ver¬ 
dwenen broertje. 
Overal loeren ge¬ 
varen die jij voor 
haar uit de weg 
moet ruimen. 
AK/1-2/VL f69,- 

GARGOYLE'S 
QUEST 
Verschrikkelijke 
machten en krach¬ 
ten zijn naar jouw 
planeet terugge¬ 
keerd om jou, 
Firebrand-Gar- 
goyle,enje 
wereld te vernie- 
tigen.AV/1 f69,- 

DUCKTALES 
Deze vrolijke en 
spannende speur¬ 
tocht van Oom 
Dagobert en zijn 
vrienden naar ver¬ 
borgen schatten 
heeft alles wat 
spelen met Game 
Boy™ zo boei¬ 
end maakt. 

AV/1 f89,- 

PAPERBOY 
Wat je als kranten¬ 
jongen al niet moet 
doen om allerlei 
idioten die je het 
leven zuur maken 
te ontwijken! 
Maar de kranten 
móéten goed 
bezorgd wor¬ 
den... 

AK/1 f89,- 

RADAR MISSION 
Jij bepaalt wat het 
slagveld wordt. 
Onder water met 
onderzeeboten of 
op het water met 
oppervlaktesche- 
pen. Breng alle vij¬ 
andelijke vaartui¬ 
gen tot zinken. 
AK/1-2/VL f69,- 

BATMAN 
Help Batman zijn 
vrienden te redden 
en Gotham City uit 
de klauwen van de 
Joker en zijn 
geboefte te 
bevrijden. 
AK/1 f79,- 

BUGS BUNNY 
CRAZY CASTLE 
Trek door het aller- 
mafste kasteel uit 
de tekenfilmwereld 
en help superfilms- 
ter Bugs zijn waan¬ 
zinnige tegenstan¬ 
ders te verslaan. 
IN/1 f79,- 

/Ac7 

GREMLINSII 
Als deGremlins 
opnieuw proberen 
New York op stel¬ 
ten te zetten, moet 
jij dat zien te ver¬ 
hinderen. 

1 AV/1 f89,- 

(Nintendo^ 

CASTLEVANIA 
Graaf Dracula is uit 
de dood herrezen 
en bereidt zich 
voorde hele aarde 
de stuipen op het 
lijf te jagen. Pak 
hem voordat hij 
teveel macht 
heeft. 
AK/1 f79,- 

R0B0C0P 
Ga het schorem uit 
de achterbuurten 
van Detroit te lijf en 
ontdek wie verant¬ 
woordelijk is voor 
het feit, dat jij nu 
half mens en half 
machine bent. 
AK/1 f89,- 

FORTRESSOF 
FEAR 
De ongelooflijk 
spannende sage 
van de "Wizzards & 
Warriors" wordt 
vervolgd. Dring 
het gevreesde 
Fort van de Angst 
van Malkil, de 
Wtede Wijze, bin¬ 

nen. AV/1 f69,- 

THE RESCUE OF 
PRINCESS 
BLOBETTE 
Samen met Blob ga 
je op zoek naar de 
prinses, die in de 
klauwen van de 
Gemene Alche¬ 
mist is gevallen. 
AV/1 f79,- 

HYPERLODE 
RUNNER 
In het jaar 2264 
worden miljoenen 
politieke gevange¬ 
nen in de kerkers 
van generaal Zod 
vastgehouden. Jij 
moet genoeg 
goud bij elkaar 
halen om de 

revolutie te doen slagen. 
AK/1-2VL f69,- 

MICHAMEYER 
1 (Bobby Meeuwis, Medisch Centrum West): 

. "Ik kreeg voor mijn verjaardag een 
7 /rjjfofr Game Boy.Te gek zeg! Helemaal te 

i. * gek! "Tetris" zat er gratis bij, dus ik 
kon meteen beginnen. Leuk en nog niet eens 
zo eenvoudig! Ik ben meteen gaan sparen voor 
"Super Mario Land", want die wilde ik graag hebben. 
Nou: dat is gelukt! Te gek zeg! Helemaal te gek!" 

NOW YÜU’RE PLAYING WITH POWER 



(Nintendo} 

NOW VQU'RE PLAYING WITH POWER 

TENNIS 
Tennis tegen je 
Game Boy met 
Mario als scheids¬ 
rechter. Alle slagen 
van de profs tover 
je op je scherm. 
Met het Video 
Link snoer kun je 
ook tegen een 
ander spelen. 

SP/1-2/VL f 69,- 

GOLF 
Golfen op je Game 
Boy vraagt alles van 
je: behendigheid, 
balvastheid, preci¬ 
sie. De banen zit¬ 
ten vol zandkuilen, 
rare bochten en 
hinderlijke bosjes. 
SP/1-2/VL f69,- 

MOTOCROSS 
MANIACS 
Motorrijden lijkt 
waanzin in dit spel, 
maar is het niet. 
Zeker niet als je 
scherp oplet, 
goed stuurt, bij¬ 
tijds remt en op 
tijd bijtankt. 
SP/1-2/VL f69,- 

BURAIFIGHTER 
DE LUXE 
Al duizenden jaren 
hebben de Burai 
maar een doel, de 
veroverij van het 
heelal. Het gaat ze 
misschien lukken, 
tenzij jij ze kunt 
stoppen. 
AV/1/2VLf 69,- 

F1-RACE 
Een razende reeks 
Formule 1-races 
op vijf verschil¬ 
lende circuits, ver¬ 
spreid over de 
hele wereld. 
Kun jij de besten 
de baas? 
SP/1-2/VL/3FP/4FP 
f99,- 

NINTENDO 
WORLD CUP 
Neem het op tegen 
de besten ter 
wereld in de strijd 
om de Wereld¬ 
beker Voetbal. De 
strijd is zwaar, 
maar de beloning 
is ernaar! 
SP/1-2/VL f69,- 

SIDE POCKET 
Het biljartspel met 
negen ballen in een 
weergaloze Game 
Boy uitvoering, 
zodat je het overal 
kunt spelen waar 
je maar wilt! 
SP/1-2/VL f69,- 

CHASE H.Q. 
Als je denkt dat ze 
alleen in Hollywood 
fantastische ach¬ 
tervolgingen in 
auto's in beeld 
kunnen brengen, 
dan heb je dit 
spel nog niet 
gezien. Ver¬ 
bazingwekkend! 

AK/1 f79,- 

REVENGEOFTHE 
GATOR 
Als je de zilveren 
ballen de dichtklap¬ 
pende kaken van 
een aantal ijzervre- 
tende alligators in- 
en uitflippert, 
hoor je allerlei 
stereo-geluiden. 
SP/1-2/VL f69,- 

CHESSMASTER 
Een videoschaak- 
spel met mogelijk¬ 
heden die je zelfs 
in veel duurdere 
schaakcomputers 
niet aantreft. 
SP/1-2/VL f69,- 

GAME BOY 
HE MEE EU WW EEN 

Hieronder zie je twee spel¬ 

situaties uit "TETRIS", het 

spannende intelligentiespel, 

datje gratis bij je GAME BOY 

hebt gekregen. 

Zo op het eerste gezicht zijn 

de spelsituaties precies gelijk. 

Maar toch zitten er ver¬ 

schillen in. Om precies te zijn: 

vijf. 

DE GAME BOY. OP IE 
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WEDSTRIJD 
IOBNV»fBSCHUBI 
Heb je ze gevonden? Schrijf dan de 
coördinaten (b.v. A4 of E3), samen 
met een slagzin waarin "Game Boy" 
moet voor komen op een briefkaart 
en stuur die vóór 31 januari 1992 
naar: Game Boy Prijsvraag, Postbus 
9670,3506 GR Utrecht en jij dingt 
mee naar één van de 5 Game Boy 
Skateboards die elke week te win¬ 
nen zijn. 

Elke week bepaalt een deskundige jury, welke 
vijf inzenders een Game Boy Skateboard 
gewonnen hebben. Prijswinnaars ontvangen 
schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet 
gecorrespondeerd worden. Alle inzendingen 
worden eigendom van Bandai BV. Medewerkers 
van Bandai BV en het reklameburo zijn van deel¬ 
name uitgesloten. 

XRS VERLANGLIJSTJE 
Niet alleen kinderen hebben veel 
plezier met de Game Boy, ook volwas¬ 
senen kunnen er uren mee bezig zijn. 
"Gezelligheid kent geen tijd" 
geldt ook voor videospellen, ongeacht 
leeftijd! 
Wie dus een leuk cadeau-idee zoekt 
voor de feestdagen, moet zeker 

ook eens langsgaan bij de speel¬ 
goedwinkel, het warenhuis of de 

betere electro-speciaalzaak om 
kennis te maken met de 
Game Boy! * 

DOUBLÉ DRAGON 
De speelhal-klassie- 
ker over twee eerst 
onafscheidelijke 
vrienden die 
samen opgroeien 
en uiteindelijk als 
doodsvijanden 
tegenover elkaar 
komen te staan. 
AK/1-2/VL f69,- 

I.C.PR0-MA 
jOULDERD^!-' 

DYNABLASTER 
f79,- 

R.C. PRO-AM 
f79,- 

BOULDERDASH 
f79,- 

KUNGFUMASTER 
Gewapend met je 
blote vuisten en 
voeten moet je het 
in je eentje tegen 
horden tegenstan¬ 
ders opnemen en 
in het gebied van 
de vijand door¬ 
dringen. 
AK/1 f79,- 

KWIRK 
Een opeenvolging 
van doolhoven, stuk 
voor stuk vol hin¬ 
dernissen en val¬ 
kuilen. Als Kwirk 
moet je proberen 
daar doorheen te 
komen op zoek 
naar je eigen 
Tammy. 
IN/1-2/VL f69,- 

DR. MARIO 
Je hoeft geen apo¬ 
theker te zijn om 
Dr.Mario de juiste 
hoeveelheid medi¬ 
cijn toe te laten 
dienen. Vernietig 
de gemene virus¬ 
sen, maar blijf er 
wel gezond bij! 
IN/1-2/VL f69,- 

SOLARSTRIKER 
Je bent verwikkeld 
in een gigantische 
strijd op een inter¬ 
stellair slagveld. 
Horden vijandelijke 
ruimtetoestellen 
staan je naar het 
leven. 
AK/1 f69,- 

THE AMAZING 
SPIDERMAN 
Terwijl Spiderman 
bezig is arme 
weduwen en we¬ 
zen te beschermen, 
duiken mutanten 
op en kidnappen 
zijn vrouw. Maak 
korte metten 
met ze. 

AV/1 f69,- 

ALLEYWAY 
Speel ruimte-ping- 
pong met een 
dodelijke energie- 
bol,die je ruimte¬ 
schip bedreigt. 
Verpulver de ruim- 
teroosters als je 
de bal terugslaat. 
Blijf op je hoede! 
IN/1 f69,- 

R-TYPE 
Buitenaardse 
wezens uit een kei¬ 
zerrijk in een ver 
sterrenstelsel wil¬ 
len de aarde ver¬ 
overen. Probeer 
dat te voorkomen 
met je R-Type 
ruimteschio. 
AV/1 f79,- 

BOXXLE 
Boxxle is een spel 
en een puzzel. Als 
je er eenmaal aan 
begint, dan kun je 
er niet meer mee 
ophouden. Je 
moet kratten in 
een magazijn op 
de goede plaats 
zien te krijgen. 

IN/1 f79,- 

TETRIS 
Het stapelspel waar 
je compleet stapel 
van wordt! Zorg 
dat de vormen zo 
snel mogelijk op, 
aan, in en tegen 
elkaar passen. 
Hoe verder je 
komt, hoe las¬ 
tiger dat wordt. 

IN/1-2/VL 
Standaard bij Game Boy. 

QIX 
Qix is een gluiperig, 
sluiperig en vol¬ 
strekt onvoorspel¬ 
baar energieveld, 
dat alles doet om 
je te verhinderen 
een deel van het 
speelscherm te 
veroveren. 
IN/1-2/VL f69,- 
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CLUB NINTENDO: DE GROOTSTE CLUB 
VAN NEDERLAND 
Club Nintendo is hard op weg om de grootste 
Club van Nederland te worden. Naar ver¬ 
wachting zal Club Nintendo nog dit jaar 
meer dan 200.000 leden tellen bij wie elke 
2 maanden het Club Nintendo Magazine in 
de bus valt. 

VERJAARDAGSKALENDER 



Als lid van Club Nintendo ontvang je 
iedere twee maanden het Club 
Nintendo Magazine. Gratis. Daarin 
vind je onder andere: 
• beschrijvingen van nieuwe en nieuw 
te verwachten spellen voor je 
Nintendo en je Game Boy 
• tips en trucs voor het spelen van 
bestaande videospellen 

het laatste nieuws over acces¬ 
soires 

en trucs van Club 

Zaterdag: 9.00-16.UU uur 

r^ncwivmflen.w-adies: Club Nintendo.Postbu* 564.3430 AN Nieuwegein. 

CLUB NINTENDO HOUDT JE OP DE HOOGTE 

KOM OOK BIJ CLUB 
NINTENDO 

Heb je een Nintendo of een Game Boy, 
dan kun jij ook lid van Club 
Nintendo worden. Gratis. Vul snel de 
aanmeldingskaart in, die je in elke ori¬ 
ginele Nintendo- of Game Boy- 
verpakking aantreft en je krijgt meteen 
het Club Nintendo Welkomstpakket 
toegestuurd. 

WELKOM BIJ CLUB 
NINTENDO 

leder nieuw lid van Club Nintendo ont¬ 
vangt een Welkomstpakket met daarin 
je eigen Club Nintendo pas, als 
bewijs dat ook jij Club Nintendo lid 
bent. Bovendien krijg je Club Nintendo 
Classic, een maar liefst 52 pagina's 
dik boekwerk vol met spelbeschrijvin- 
gen en uitleg, aanwijzingen, tips en 
trucs. En als presentje is ook nog 
een fraaie Club Nintendo verjaardags¬ 
kalender bijgesloten. 

GRATIS CLUB 
NINTENDO MAGAZINE 

Spelen op je Nintendo of op je Game 
Boy is puur plezier. Maar je wilt 
steeds verder en beter. Soms komt het 
voor, datje even niet meer weet hoe je 
verder moet. Pak dan de telefoon en 
bel 03402-51045 (let op datje 
het juiste nummer draait). Je krijgt dan 
één van de Club Nintendo speladvi- 
seurs aan de lijn, die echt op elke 
vraag over Nintendo of Game Boy- 
videospellen een antwoord hebben. 
Zo wordt je weer snel op weg 
geholpen in je favoriete spel en krijg je 
de beste tips. 

• een overzicht van de meest popu¬ 
laire videospellen 
• een compleet overzicht van alle 
Nintendo en Game Boy-videospellen 
• en nog veel, veel meer! 

Het Club Nintendo Magazine is 
het Clubblad voor alle Club 

Nintendo leden, zowel in Neder¬ 
land als daarbuiten. 

Van nieuwtjes, die speciaal voor 
Nederland gelden houdt Club 
Nintendo je natuurlijk ook op de 
hoogte. 

DE CLUB NINTENDO 

03402-51045 

SPELADVISEURS 
STAAN VOOR JE KLAAR: 



Beste Mario, 

naaf dat ik er heel de w 

ïï£t*«—^ 
doen. 

Bené van 
Barendrecht 

de Tol 

heve Mario, 

Gams7oygenk^der esn 

belletje Tetrk 59Sn Het 

***£££i*p*» 
Moeilijk vind ik h 1 * Maar 
Ik speel bijna «//.&t 00k Wel- 

zssssST 
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^bten7otTan,et 

No^èaaaégb0Tende 

^ke Schouten 
H'euwegein 

jpSSZ'&iSg, 
Ze/da ?lpe"etjes fe 

,0oW ki0uk>et/euk 

Dprio en n 
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Beste Mar/o, 

U zult wel denken waarom 

ik weer schrijf. Nou. Ik wou 
jullie nogmaals bedanken 
voor het Club Nintendo 

Blad. Ik heb het nog een 

paar keer goed door¬ 
gelezen en ik vind het echt 

een tof blad. 

Floris de Vries, 
Ulgersmaborg. 

JE HOEFT JE GEEN 
MOMENT TE VERVELEN 
LCD-spellen zijn er in tal van maten en soorten - stuk voor 
stuk even handzaam en stuk voor stuk even boeiend. 
Hierna vind je er een tiental beschreven, maar er zijn er nog 
veel meer! Ga maar eens gauw kijken bij je Nintendo dealer. 
Met zo'n spel is gemakkelijk overal te spelen. 

IN DE WACHTKAMER... 
Wachten wordt opeens span¬ 

nend en opwindend als je je 

Nintendo LCD-spelletje bij je 

\ hebt. 

IN DE TREIN, DE TRAM OF 
DE BUS NAAR SCHOOL 
Dan duurt de rit niet meer zo 

lang! 

IN HET SPEELKWARTIER 
Jammer voor je vrienden, 

maar met je LCD-spel wil je 

nu eenmaal lekker in je 

eentje - of soms ook met z'n 

tweeën - spelen. 

OP HET STRAND 
Luieren is soms leuk. Maar 

: ÉèMËh spelen met je 

LCD-spel is meestal veel 

leuker! 

KORTOM, OVERAL! 

(Nintendo) 

CLUBLEDEN AAN HET WOORD 
Elke week weer ontvangt Club Nintendo stapels enthou¬ 
siaste brieven van leden uit alle delen van Nederland. 
Een kleine greep uit onze brievenbus: 
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MARIO'S CEMENT FACTORY 
Help Mario in 
zijn fabriek 
cement in de 
vrachtwagen 
te laden. 

BOTTOM 
OF THE 

NINTH 
Spanning, 

sensatie en 
sportiviteit dat 

alles zit in dit 
honkbalspel. 

TOP GUN 
Stap in je F16 

f en beleef de 
spanning en 

aktie van een 
echt gevechts- 

V vliegtuig. 

BALLOON FIGHT 
Snel, je moet 
alle ballonnen 
veroveren om 
Giramte 
arresteren. 

KIES UIT ÉÉN VAN 
DE VELE LCD-SPELLEN 

SUPER MARIO BROS 
Krijgt Mario het voor elkaar in zijn een¬ 

tje de prinses te redden? Nee! Help 

hem dus een handje. 
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DONKEY KONGII 
Slaagt Donkey Kong Junior erin zijn 

vader uit de gevangenis van Mario 

te bevrijden? 

ZELDA 
Prinses Zelda is gevangen door de 

gemene draak. Red haar! 

DONKEY KONG 
Lukt het Mario het mooie meisje te 

redden ? 

BOMB SWEEPER 
Dat jij op springen staat is prima. 

Maar bedenk wel: die bommen 

staan het ook! Ontmantel 

ze dus rap. 

TEENAGE 
MUTANT 
HERO 
TURTLESII 
Vier vecht¬ 

lustige schild¬ 

padden gaan 

wederom de 

strijd aan tegen de 

boosaardige 
Shredder. 

SKEIPRET 
LCD. Dat zou kunnen staan voor 
Lekker Constant Doorspelen. 
*Je vraagt je af hoe ze het voor 
elkaar krijgen om zoveel actie en 
spanning, zoveel muziek en 
geluid in zo'n klein en licht appa¬ 
raatje te stoppen. Als ik jou was 
zou ik daar toch maar niette lang 
van wakker liggen. Per slot van 
rekening gaat het jou toch ook 
om de speelpret. En die brengen 
LCD-spelletjes. Volop. Van 
minuut tot minuut, dag in - dag 
uit. Probeer er eens een in de 
winkel en je bent verkocht. 
Daar durven we met jou om te 
wedden! 

THE 
LONE 
RANGER 
Als de 

man met de 

cape en het mas¬ 

ker strijd je onver 

vaard tegen het 

kwaad. 

DOUBLÉ 
DRIBBLE 
Basketbal 

van topklasse 

nu in de palm 

van je hand! 

GRADIUS 
De planeet 

Gradius 

wordt aange¬ 

vallen. Je zult 

alle moed en 

concentratie 

nodig hebben om 
te winnen. 

BAYOU 
BILLY 
Vecht je 

door het 

moeras en de 

stad om je 
vriendin te 

bevrijden. 

(Nintendo®) NOW YOU’RE PLAYING WITH POWER 
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Nintendo DE WEDSTRIJDEN 
Voor alle wedstrijden in 

WORLD OF NINTENDO geldt 

het volgende. Je mag zo 

vaak meedoen als je wilt. 

Prijswinnaars ontvangen 

schriftelijk bericht. 

Over de wedstrijden zelf 

en de uitslagen daarvan 

is geen korrespondentie 

mogelijk. 

NOW YGU’RE 
PLAYING 

WITH PÜWEF 
VOORBEHOUD 
Bij het samenstellen van 

dit blad is de grootste 

aandacht besteed aan 

details. Toch kunnen on¬ 

verhoopt fouten zijn bin¬ 

nengeslopen. Voor wat 

betreft specifikaties, 

beschrijvingen en prijzen 

moeten wij dan ook een 

voorbehoud maken. Dat 

geldt eveneens ten aan¬ 

zien van wijzigingen in 

specifikaties, uitvoering 

etc. Alle genoemde 

prijzen zijn adviesprij- 

i zen inklusief BTW. 

COPYRIGHT 
f Niets uit de uitgave 

van WORLD OF NINTENDO 
mag worden verveel¬ 

voudigd of openbaar 

gemaakt door middel 

van druk, fotocopie of 

anderszins, zonder dat 

BANDAI B.V. daaraan 

vooraf haar schriftelijke 

goedkeuring heeft ge¬ 

hecht. 

Club Nintendo 

03402-51045 


